Nagy öröm

Lectio: ApCsel 8,1-25.
Textus: „És lőn nagy öröm abban a városban.” (ApCsel 8,8).

Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a
Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene, hogy legyen Jézussal, a
Megváltójával. Milyen jó egy ilyen kapcsolat vele!

Az Igében azt olvassuk, hogy nagy öröm lett a városban. A démonok és
hatalmasságok által elgyötört emberek egyszer csak megvilágosodnak. Olyanok
lehetnek, amilyennek szeretnék magukat. A fény győz az éjszaka felett.(...)Már
ember vagyok, kenyér és bor jegyében visszanyertem az atyánál a szabadságom.
(Novalis, 1772-1801).

Kizárólagos

Mindig nagy öröm lesz ott, ahol Jézus Krisztusról szól az igehirdetés. Ezt az
örömöt nem tudja az ember adni. A nagy öröm kizárólag Jézus, a világ Megváltója
által lesz. Ezért jött az angyal és róla tett bizonyságot: „Hirdetek néktek nagy
örömet, mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus.” Ahol ez az öröm
betör az emberi szívekbe, ott megtörik a gonosz hatalma.
Megvan-e ez az öröm nálad? Mi van a szívedben, Testvérem? Fájdalom,
félelem, aggódás? Ne engedd, hogy ezek az érzések elhatalmasodjanak rajtad.
Ragadj meg minden lehetőséget és alkalmat, hogy az Úr Jézusról szóló igehirdetés
örömöt munkáljon a szívedben.
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Samáriában is azért lett öröm, mert az apostolok Jézus szabadító
hatalmáról tettek bizonyságot. Az emberek rájöttek, hogy a gonosz sötétségben
tartja őket a félelmeik, az aggódásaik és kicsinyhitűségük által. S amikor átadták
magukat Jézus Krisztusnak, maga Jézus munkálta bennük ezt az örömöt.
Ez megtörténhet a te életedben is. Az az ember, aki átadja magát annak a
Jézusnak, akit vasárnaponként hirdetnek a templomban és nem csak akkor,
hanem mindenkor és mindenütt, az érezni fogja a békességet a szívében. S amikor
átadja magát Neki, érezni fogja azt az örömöt is, amelyet egyedül csak az Úr Jézus
tud munkálni az ember szívében.

A gonosz hálója

Simon mágus csillaga leáldozott és elhalványult. Már nem tudott semmit
Isten ellen tenni és megkeresztelkedett. De a szíve távol maradt. Túl hosszú ideig
volt a gonosz hálójában. Ezért tűnt úgy neki, hogy a Szent Lelket pénzért meg
lehet venni. De a Jeruzsálemből jövő apostolok leleplezik: „A te pénzed veled
együtt vesszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándéka pénzen
megvehető. Nincs neked részed, sem örökséged ebben a dologban (a Király
Jézusban), mert a te szíved nem igaz az Isten előtt.” (ApCsel 8,20-21).
Sok ember gondolja azt, hogy Istent pénzért meg lehet venni. Az embert
meg lehet vesztegetni, de Istent nem. Isten nem azért árasztja reánk az Ő Szent
Lelkét, mert sok pénzt adományozunk, vagy mert adakozunk az Ő dicsőségére.
Szükség van erre, mert ez a hit gyümölcse, de nem ezért kapjuk a kegyelmet.
Az apostolok éppen erre figyelmeztetik Simont. S ez figyelmeztető nekünk
is, mert amíg mi is így vélekedünk, addig mi is a gonosz hálójában vagyunk.
Ezután sürgette Péter, hogy térjen meg és kérje Isten bocsánatát. Így akarja
Péter megnyitni az akkori és a mostani ember szemét.

2

Tudjuk-e, hogy mit jelent a gonosz rabságában lenni? Péter ezt mondja:
„Látom, hogy te keserűséges méregben és álnokságnak kötelékében leledzel.” (Ap
Csel 8,23). Csak egy út van ebből kilábalni: Térj meg és imádkozz Istenhez, hogy
szabadítsa meg szívedet a gonosz hatalmából.
Ebből a keserűséges állapotból és a gonosz hatalmából akar kivezetni az
apostol az Ige által. Térj meg! – mondja Péter Simonnak. S a mai embernek is csak
ez az egyetlen megoldás létezik, hogy keserű élete megváltozzék és a gonosznak
ne legyen hatalma felette. Ezért sokat kell imádkozni, hogy az Isten segítse meg az
embert.

Keményszívűség

Simon azonban annyira a gonosz fogságában van, hogy nem tud imádkozni
és nem tud megtérni. Ezért az apostolokat kéri, hogy imádkozzanak érte. A
kemény szívű ember nem tud imádkozni, hogy Isten bocsássa meg a bűneit.
Sok ember tapasztalja ezt. Nem tud imádkozni, mert már régóta a gonosz
hálójában van és annyira mélyre vonta, hogy onnan a maga erejéből nem tud
kiszabadulni. Látja, tudja, hogy innen menekülni kellene, de ereje kevés arra
nézve, hogy onnan kiszabaduljon. Még szomorúbb az, hogy az ilyen ember nem is
tud imádkozni. Megpróbálná, de nem sikerül. A gonosz rabságában levő szív csak
keseregni tud. Ám van megoldás. Simon az apostolokat kéri, hogy imádkozzanak
érte.
Számodra is van megoldás. Mindig van valaki, aki imádkozhat érted.
Édesanyádat nem kell erre kérned. Lelkipásztorod is imádkozik érted. De kérdd, a
többi gyülekezeti tagokat is, hogy imádkozzanak érted, mert a közösség imája
hathatós! Ezt magam is éreztem nehéz élethelyzetekben és most is érzem.
Mennyire meg tudja kötözni a gonosz az embert! Ám az a jó, hogy belátja
ezt. Látja, hogy milyen nagy hatalma van a gonosznak felette és ezért kéri az
apostolokat, hogy imádkozzanak érte. Imádkozzanak, hogy tudja megnyitni szívét
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a Király Jézus előtt. A gonosz félelemmel tölti el a szívét és ezért nem tud Jézus
karjaiba menekülni.
De, ha együtt imádkozunk egymásért, Isten előbb utóbb megadja a
szabadítást az Úr Jézus által.

A mélységben

Jézust a mélységben lehet megtalálni. Ott jelen van, és ott megmutatja a
hatalmát. Ott tudja kifejteni a szabadítását.
Bűneink mélységében és keserűségében érezhetjük meg, hogy milyen édes
Jézus bátorítása: Jöjjetek énhozzám…, Kérjetek és adatik néktek… Én tiveletek
vagyok minden napon…Én vagyok a feltámadás és az élet… Ő meg akar
szabadítani bennünket félelmeinkből gyászainkból, bűneinkből.
Ezért Jézus mindent megtett. Mindent odaadott, vérét hullatta a
szabadításunkért. Önmagát adta a halálba, életét feláldozva.
E világon sokat fizetnek, hogy győzhessenek. Jézus a veszteseket vásárolta
meg és tette szabaddá, mert Jézus a Győztes.
Ezért dicsőítette meg Őt az Isten. Jézus neve minden névnél dicsőségesebb:
Jézus az Úr. Ő az Úr, aki mindenkit megszabadít és megvált. Ezt Ő tökéletesen
megcselekszi. Azért, mert Isten szereti ezt a világot, szereti az embereket.

Harc a szabadulásért

A mi szabadulásunkért nagy harc folyik. A győzelem már megtörtént. Ezért
van mindenütt nagy öröm. A megváltottak dicsőítő éneke hangzik: Ó, Jézus, én
Uram és én Istenem, örökkön örökké dicsőítelek Téged!
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Ó, én bűnös, mit tegyek,
Nélküled, hogy állhatok meg?
Lennék a félelem prédája
És e világ magányos vándora.
(…)

Mi lenne velünk a földön itt,
Ha a menny nekünk nem nyílik?
De Jézus szólt és jelt adott,
Az Ő szava szívemig hatolt.
(…)
Menjetek széles e világra,
A tévelygőkért, hogy az Atya házában
Gazdag testvérek legyenek:
A Király Jézus van veletek.
(Novalis)
Ámen.
Biharszentjános, 2014.11.12.
Csomay Árpád, (J. van Oostende nyomán).
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